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Végzős hallgatói kérdőív

Válasz megjelölése:

Kérem, használjon tollat vagy vékony hegyű filcet. Az űrlap automatikus feldolgozásra kerül.

Javítás:

Az optimális beolvasási eredmények érdekében kérem, kövesse a bemutatott példákat.

Tisztelt Hallgató!
Az egyetemünk oktatási hatékonyságának növelése érdekében minőségirányítási rendszer működik. Ennek keretében
szeretnénk megkérdezni az egyetemen folyó oktatásról a végzős hallgatóink véleményét. Ezért kérjük, hogy munkánkat
segítse az alábbi kérdőív kitöltésével. A válaszadása önkéntes, a válaszait anonim módon kívánjuk felhasználni, kizárólag a
minőségi munka javítása érdekében. A felmérés eredményei a kari tanácsokon, a tanszékvezetői értekezleteken és a kari
honlapokon elérhetőek lesznek.
Segítségét és válaszait köszönjük!
Minőségbiztosítási Iroda

1. Képzéssel kapcsolatos elégedettség
1.1

Mennyire találja jónak a gyakorlati
képzés színvonalát?

1.2

Mennyire működött jól a szakmai
tréningen a saját élményű tanulás?

1.3

Mennyire kezelik rugalmasan az oktatók
a hallgatói kéréseket?

1.4

Mennyire vette figyelembe az oktató az
oktatás során a hallgatók észrevételeit?

egyáltalán nem

teljesen

tartózkodom

tartózkodom

2. Hallgatói és szolgáltatói infrastruktúra (kollégium, menza, stb.)
2.1

Mennyire ért egyet azzal, hogy a
megvásárolható szolgáltatások
megfelelőek, rugalmasak. (pl.:
fénymásolás)

egyáltalán nem

teljes
mértékben

2.2

Milyen a kollégiumok színvonala?

nem megfelelő

nagyon jó

2.3

Milyenek az intézményen belüli étkezési
lehetőségek?

nem megfelelő

nagyon jó

2.4

Milyen a hallgatói önkormányzat
tevékenysége?

nem megfelelő

nagyon jó

nem megfelelő

nagyon jó

3. Szociális juttatások, támogatások
3.1

Mennyire találja jónak hallgatói
önkormányzat tevékenységét a
szociális juttatások és egyéb,
hallgatóknak nyújtandó támogatások
terén?

3.2

Mennyire érzi igazságosnak a
tanulmányi ösztöndíjak rendszerét?

3.3

Mennyire érzi igazságosnak a szociális
alapú támogatások rendszerét?

tartózkodom
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4. Kulturális lehetőségek, programok, tudatos egészséges életmód és sport lehetőségek
4.1

Milyenek a kulturális és szórakozási
lehetőségek az intézményen belül?

4.2

Milyenek a sportolási lehetőségek az
intézményen belül?

4.3

Milyenek a városban található egyéb
kulturális és szórakozási lehetőségek?

4.4

Milyenek a városban található egyéb
sportolási lehetőségek?

nem megfelelő

nagyon jó

tartózkodom

nagyon jó

tartózkodom

tartózkodom

5. Elhelyezkedési, munkaerő-piaci lehetőségek
5.1

Milyen a végzés utáni elhelyezkedés
segítése?

5.2

Milyen a képzés alatti
munkalehetőségek biztosítása?

nem megfelelő

6. Összességében milyennek ítéli meg az intézményt
6.1

Ha lehetősége lenne, szívesen
visszajönne az intézménybe második
diplomát szerezni?

egyáltalán nem

igen

6.2

Mennyire tartja megfelelőnek az
intézmény színvonalát?

egyáltalán nem

teljes
mértékben

6.3

Mennyire találja jónak általában az
egyetemi légkört?

6.4

Mennyire találja fejlettnek az intézményi
demokráciát?

7. Milyennek látja az intézmény külső megítélését
7.1

Mennyire ért egyet azzal, hogy a
kívülállókban az intézményről kialakult
image kiváló?

7.2

Mennyire látja zavartalannak a város/
régió és az intézmény
együttműködését?

7.3

Mennyire igyekszik az intézmény Ön
szerint a város/régió oktatási/kutatási/
szolgáltatási igényeit kiszolgálni?

7.4

Mennyire igyekszik Ön szerint a város/
régió oktatási/kutatási/szolgáltatási
igényeinek kiszolgálását az
intézménnyel végeztetni?

egyáltalán nem

teljes mértékben

tartózkodom

nagyon jó

tartózkodom

8. Oktatáshoz szükséges erőforrások rendelkezésre állása, hozzáférhetősége
8.1

Milyen az épületek állapota?

8.2

Milyenek az épületek
megközelíthetősége?

8.3

Milyenek az intézmény/kar adottságai,
városon belüli elhelyezkedése?

8.4

Milyenek az oktatás tárgyi feltételei?

8.5

Milyenek a tantermek az óra és a
létszám tekintetében?

nem megfelelő
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9. Tanuláshoz szükséges erőforrások rendelkezésre állása, hozzáférhetősége (könyvtár, számítógép-ellátottság, stb.)
9.1

Milyen a számítógéppel való
ellátottság?

9.2

Milyen a könyvtárak színvonala?

9.3

Milyen a tantermek felszereltsége?

nem megfelelő

nagyon jó

tartózkodom

nagyon jó

tartózkodom

10. Szakmai továbbfejlődés, egyéni tehetséggondozás lehetőségei
10.1 Milyenek az egyéni szakmai érdeklődés
kielégítésének lehetőségei?

nem megfelelő

10.2 Milyenek a szakmai önképzési
lehetőségek?
10.3 Milyenek a szakmai konferenciákon
való részvételi lehetőségek?
10.4 Milyen a kutatásokba való
bekapcsolódás lehetősége?
10.5 Mennyire gyakran kapott segítséget
szakmai problémái megoldására az
oktatóktól?

11. A nem oktató dolgozó-hallgató viszony (nem oktató dolgozók és hallgatók közötti viszony)
11.1 Mennyire segítőkész és udvarias a nem
oktató dolgozók (pl. a tanulmányi
osztály adminisztrátorai) hozzáállása a
hallgatókhoz és problémáikhoz?

egyáltalán nem

teljes
mértékben

tartózkodom

11.2 Mennyire színvonalas, rugalmas és
hallgató-centrikus a hallgatói ügyintézés
a karon/az intézményben?
11.3 Mennyire tartja be a kar/az intézmény a
kiírt határidőket?

12. Munka és munkahely
12.1 Az egyetem elvégzését követően mikor kíván
elhelyezkedni?

a végzés után
három hónapon
belül

fél éven belül

nem akarok
elhelyezkedni

még nem tudom
12.2 Mennyire segíti az egyetem a végzős
hallgatókat az elhelyezkedésben?

egyáltalán nem

teljes mértékben

tartózkodom

12.3 Dolgozott-e már a szakmájában külföldön?

igen

nem

12.4 Tervez-e külföldi munkavállalást a következő öt
évben?

igen

nem

még nem tudom

számottevően
növelte

nem változtatott
rajta

kiábrándított belőle

13. Egyetemi évek, továbbképzés
13.1 Emlékezete szerint hogyan hatott a választott
szakma iránti érdeklődésére az egyetemi képzés?

nem tudom,
tartózkodom
13.2 Milyen volt Ön szerint az oktatók
többségének szakmai felkészültsége?

nem megfelelő

nagyon jó

tartózkodom

13.3 Mennyire tudták tanárai átadni az
ismereteiket a hallgatóknak?

egyáltalán nem

teljesen

tartózkodom
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13. Egyetemi évek, továbbképzés [Folytatás]
13.4 Soroljon fel néhány olyan oktatót, akik leginkább hozzájárultak ahhoz, hogy a szakmai elhivatottsága erősödjék!

13.5 Részt vett-e egyetemi évei alatt külföldi
részképzésben?

igen

nem

13.6 Véleménye szerint milyen ismeretekből nyújtott kevesebbet Önnek az egyetem a szükségesnél? (Több választ is adhat!)
Gazdasági ismeretek
Pszichológia
Jog
Kommunikáció
Társadalomismeret
Idegen nyelv
Számítástechnika
13.7 Milyen egyéb, az előbbi felsorolásból hiányzó ismeretekből nyújtott kevesebbet Önnek az egyetem a szükségesnél?

13.8 Az egyetem megfelelő feltételeket
teremtett a szakma műveléséhez
szükséges idegen nyelv
elsajátításához?

egyáltalán nem

13.9 Tervez-e a közeljövőben további iskolarendszerű
tanulást?

teljes mértékben

igen

nem

igen

nem

13.13 Hogyan gondolja most, ha újra pályaválasztás előtt
állna, ismét ezt az egyetemet választaná-e?

igen

nem

13.14 És ugyanezt a szakot választaná-e?

igen

nem

tartózkodom

13.10 Ha igen, hol és mit tanulna?

13.11 Tervezi-e, hogy részt vesz valamelyik doktori
programban?
13.12 Ha igen, hol?

14. A kitöltő adatai
14.1 Neme:
férfi
14.2 Az ország melyik megyéjében él jelenleg?
Bács-Kiskun megye
Baranya megye
Borsod-Abaúj-Zemplén megye
Csongrád megye
Győr-Moson-Sopron
Hajdú-Bihar megye
Jász-Nagykun-Szolnok megye
Komárom-Esztergom megye
Pest-megye
Somogy megye
Tolna megye
Vas megye
Zala megye
14.3 Az egyetemen folytatott tanulmányokat megelőzően
igen
szerzett-e képesítést más felsőoktatási
intézményben?

nő
Békés megye
Fejér megye
Heves megye
Nógrád megye
Szabolcs-Szatmár-Bereg megye
Veszprém megye
nem

14.4 Ha igen, hol és milyen szakon?
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